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Whistleblowerordning hos 
HjulmandKaptain.
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HjulmandKaptain 

Indberetning kan indgives af medarbejdere, med-
lemmer af ledelsen, eksterne parter som f.eks. kon-
sulenter, kunder, samarbejdspartnere og andre med 
arbejdsmæssig tilknytning til HjulmandKaptain.

Hvem kan indberette?

Indberetninger kan vedrøre virksomheden, medar-
bejdere, medlemmer af ledelsen, eksterne parter som 
f.eks. konsulenter, kunder, samarbejdspartnere og 
andre med arbejdsmæssig tilknytning til Hjulmand-
Kaptain.

Hvem kan du indberette om?

Hos HjulmandKaptain har vi etableret en whistle-
blowerordning, som skal bidrage til og sikre, at even-
tuelle uregelmæssigheder eller svigagtig adfærd hos 
HjulmandKaptain trygt kan indberettes.

HjulmandKaptains whistleblowerordning er etable-
ret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og 
Rådets whistleblowerdirektiv samt hvidvaskloven. 
Whistleblowerordningen administreres via Legaltech 
Denmarks ”Whistle Advisor” og har til formål at:

• Øge muligheden for, at du kan ytre dig om kriti-
sable forhold i HjulmandKaptain uden at skulle 
frygte for negative konsekvenser.

• Beskytte dig som indberetter, hvis du indgiver 
oplysninger til whistleblowerordningen.

• Opdage eventuelle uregelmæssigheder, krænkel-
ser eller ulovligheder.

Whistleblowerordning hos HjulmandKaptain 
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Whistleblowerordningen er etableret, så du kan 
anmelde faktiske og potentielle krænkelser, alvorli-
ge forseelser og lovbrud, herunder overtrædelser af 
EU-lovgivningen, anonymt eller ikke-anonymt. 
HjulmandKaptains whistleblowerordning hos Legal-
tech Denmark er derfor en generel kanal, hvor du kan 
indberette om eksempelvis:  

• Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestik-
kelse, bedrageri og dokumentfalsk

• Hvidvask af penge og terrorfinansiering
• Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger 

til offentlige myndigheder

• Brud på arbejdssikkerheden
• Fysisk vold, seksuelle krænkelser og mobning 
• Diskrimination 
• Korruption
• Nepotisme
• Tilfælde, hvor medarbejdere væsentligt udnytter 

systemadgange til at skaffe sig oplysninger om 
kollegaer eller andre, uden der er et arbejdsmæs-
sigt behov

• Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring 
og revision

Hvilke områder er omfattet af ordningen?

For at sikre muligheden for anonyme indberetninger 
har HjulmandKaptain som nævnt valgt at benytte 
Legaltech Denmarks whistleblowerløsning ”Whistle 
Advisor”. 

Har du mistanke om uregelmæssigheder eller svig-
agtig adfærd, skal du gå ind på whistleadvisor.com, 
hvor du kan indberette din anmeldelse.

Fremgangsmåden ved en indberetning kan du læse 
mere om i vejledningen ”Information om whistle-
blowerordning”, der er udarbejdet af Legaltech Den-
mark om Whistle Advisor.

HjulmandKaptain identificeres ved at indtaste Hjul-
mandKaptains CVR-nr. 32337120.

Hvordan indberetter du?

Når du har indberettet en anmeldelse, vil advokat 
Stephanie Maria Steffensen (SST), som Hjulmand-
Kaptain har udpeget som ansvarlig for whistleblower-
ordningen, få besked om, at der er foretaget en indbe-
retning, og SST vil kunne se de anmeldte oplysninger. 

Hverken HjulmandKaptain eller SST vil have mulig-
hed for at identificere dig, medmindre du har ønsket 
ikke at være anonym.

SST foretager indledningsvist en habilitetsvurdering 
af, hvem der i forening med SST skal behandle din 
indberetning og foretage de nærmere undersøgelser.

Som udgangspunkt inddrages HjulmandKaptains 
Managing Partner i alle indberetninger. Såfremt 
HjulmandKaptains Managing Partner er inhabil, 
inddrages HjulmandKaptains bestyrelsesformand i 
indberetningen. 

Hvis det vurderes nødvendigt, inddrages de personer, 
som er relevante i forhold til undersøgelsen af sagen, 
f.eks. den relevante kontorleder. 

Findes det nødvendigt, vil HjulmandKaptain antage 
et uvildigt advokatkontor til ligeledes at indgå i un-
dersøgelserne.

Behandling af indberetningerne

https://whistleadvisor.com/


Det vil ikke 
være muligt at 

indentificere dig,  
medmindre  du 

har ønsket ikke at 
være anonym.
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HjulmandKaptain 

Når du indberetter en anmeldelse, foretages en indle-
dende undersøgelse af det forhold, du har beskrevet, 
og det registreres i Whistle Advisor, at din indberet-
ning er modtaget senest 7 dage efter modtagelsen. 

Inden for en rimelig frist angives de tiltag, der påtæn-
kes eller er truffet som opfølgning og begrundelsen 
for valget af denne opfølgning i Whistle Advisor. Med 
rimelig frist menes senest 3 måneder fra registrerin-
gen af modtagelsen af indberetningen, jf. ovenfor.
 
Hvis din indberetning viser sig åbenbart ubegrundet, 
bliver den afvist. 
 
Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at 
din indgivne anmeldelse ikke kan karakteriseres som 
åbenlyst ubegrundet, vil din anmeldelse blive under-
søgt nærmere. Sagen behandles som udgangspunkt 
internt hos HjulmandKaptain og kan eventuelt få 
ansættelsesretlige konsekvenser for den person, du 
har indberettet om. 

I forbindelse med indberetningen i Whistle Advisor 
har du som indberettende person mulighed for at 
gemme et link med direkte adgang til status i sagen, 
således du kan følge sagens gang og kommunikere 
anonymt med HjulmandKaptain. Se nærmere herom 
i vejledningen ”Information om whistleblowerord-
ning”, der er udarbejdet af Legaltech Denmark om 
Whistle Advisor.

Du kan finde information om, hvordan og hvor længe 
HjulmandKaptain behandler personoplysninger i 
forbindelse med indberetninger til whistleblowerord-
ningen i Persondatapolitik for whistleblowerordning 
på side 7. 
 
Sagen kan være af en sådan karakter, at den videre-
gives til politiet til yderligere efterforskning. Sagen 
kan ende i retten, og den person, du har anmeldt, kan 
risikere bøde- eller fængselsstraf.

Hvordan behandles indberetningerne samt  
opbevaringsperioder?

Det er SST og/eller HjulmandKaptains Managing 
Partner (alternativt bestyrelsesformanden), som un-
derretter den/de omfattede person(er) om de registre-
rede oplysninger i Whistle Advisor. 

SST og/eller HjulmandKaptains Managing Partner 
(alternativt bestyrelsesformanden) vil dog indled-
ningsvist kunne undlade at foretage en underretning, 
hvis der f.eks. er grund til at frygte, at vedkommende, 
du har foretaget registrering om, vil obstruere en nær-
mere undersøgelse ved f.eks. at destruere beviser.

Personer, der er registreret oplysninger om i forbin-
delse med indberetning af oplysninger i Whistle Ad-
visor, herunder den person indberetningen vedrører 

og dig som indberetter, har ret til indsigt i de data, der 
er registreret, så dataene kan blive undersøgt og rettet, 
hvis de er unøjagtige, ufuldstændige eller forældede.

Hvis du anmoder om indsigt i de data, der er registre-
ret om dig, og denne indsigt imødekommes, vil du 
blive underrettet om:

1. de data, der behandles om dig,
2. formålet med behandlingen og
3. enhver tilgængelig oplysning vedrørende kilden 

til dataene.

Ønsker du indsigt i de registrerede data om dig, skal 
du henvende dig til SST på mail sst@70151000.dk

Underretning af personer, der registreres oplysninger om

mailto:sst%4070151000.dk?subject=
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HjulmandKaptain

Foretager du i ond tro en falsk indberetning mod en 
anden person, beskyttes du ikke af HjulmandKaptains 
whistleblowerordning i Whistle Advisor. Såfremt du 
fortager en indberetning i ond tro, kan du blive gjort 
til genstand for civilretlige, strafferetlige og admini-
strative sanktioner samt disciplinære sanktioner.

Hvis HjulmandKaptain er bekendt med din identitet, 
kan og vil HjulmandKaptain i de fleste tilfælde i hen-
hold til dansk lov være tvunget til at videregive dit 
navn til f.eks. den person, indberetningen vedrører, 
hvis denne anmoder herom, eller hvis efterforsknin-
gen fører til politiundersøgelse eller retssag.

Indberetning i ond tro

Indgiver du i god tro en indberetning til whistleblow-
erordningen, er du beskyttet mod enhver form for ne-
gative konsekvenser forbundet med indberetningen. 
 
Du har som nævnt mulighed for at indberette ano-
nymt, og du har ligeledes mulighed for at kommu-

nikere anonymt via ordningen. Dog kan anonyme 
henvendelser give anledning til vanskeligheder i 
praksis, da det i nogle tilfælde ikke vil være muligt at 
komme til bunds i sagen. Derfor opfordres du til, at 
oplysningerne ikke angives anonymt. 

Anonymitet



Persondatapolitik for 
whistleblowerordningen
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HjulmandKaptain

I denne persondatapolitik forklarer vi, hvordan vi 
behandler personoplysninger i forbindelse med ind-
beretninger til whistleblowerordningen. Vi er under-
lagt en oplysningspligt efter databeskyttelsesreglerne. 
Formålet med denne oplysning er derfor at overholde 
denne forpligtelse, herunder at vejlede dig om dine 
rettigheder. 

Der henvises i øvrigt til politikken for whistleblow-
erordningen, hvoraf det bl.a. fremgår, hvem der kan 
foretage indberetninger, og hvem der kan indberettes 
om. Nedenfor beskrives det nærmere, hvilken person-
databehandling der finder sted, og hvilke rettigheder 
du har, hvis der rapporteres om dig via whistleblower-
ordningen.

Persondatapolitik for whistleblowerordningen

HjulmandKaptain betragtes som dataansvarlig for 
behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse 
med HjulmandKaptains whistleblowerordning. Her 
finder du de relevante kontaktinformationer: 

HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
CVR nr.: 32337120
Mail: data@HjulmandKaptain.dk 

Dataansvarlig og formål med behandlingen

På de følgende to sider finder du en beskrivelse af, 
hvordan personoplysningerne på henholdsvis den 
indberettede person og den person, der foretager 
indberetningen, vil blive behandlet. 

Beskrivelse af behandlingen
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Formål Modtagelse og undersøgelse af indberetninger til whistleblowerordningen vedrørende 
den indberettede person

Kategorier af 
personoplysninger

Vi kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger:

• Navn, e-mail, telefonnummer
• Øvrige oplysninger, som indgår i indberetningen

Følsomme oplysninger og oplysninger om lovovertrædelser eller mulige lovovertrædel-
ser kan indgå i behandlingen.

Kilder

Vi kan indsamle oplysninger fra følgende kilder:

• Ansatte
• Direktionsmedlemmer
• Bestyrelsesmedlemmer
• Leverandører
• Samarbejdspartnere
• Advokater
• Revisorer
• Evt. andre som benytter ordningerne

Behandlings-
grundlag

• Behandlingen er nødvendig af hensynet til at forfølge en berettiget interesse i form 
af håndtering af ulovligheder, og denne interesse overstiger klart hensynet til den 
registrerede, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

• Behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller 
forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol, jf. databeskyttel-
sesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

• Behandlingen er nødvendig med det formål at overholde arbejds-, sundheds- og 
socialretlige forpligtelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b 
samt DBL § 7, stk. 2, og § 12.

• Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler orga-
nisationen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

• DBL § 8 vedrørende oplysninger om strafbare forhold og straffedomme.
• Eventuel særlovgivning om obligatoriske whistleblowerordninger.

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

• HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab
• IT-leverandører
• Eksterne rådgivere
• Politiet
• Offentlige myndigheder

Den indberettede person
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Formål Modtagelse og undersøgelse af indberetninger til whistleblowerordningen vedrørende 
den person, der foretager indberetningen.

Kategorier af 
personoplysninger

Vi kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig, medmindre du har 
foretaget en anonym anmeldelse:
Almindelige personoplysninger:

• Navn, e-mail, telefonnummer
• Øvrige oplysninger, som indgår i indberetningen

Der behandles som udgangspunkt hverken følsomme personoplysninger eller oplys-
ninger om lovovertrædelser og straffedomme om dig. Behandling af oplysninger om 
lovovertrædelser kan finde sted i tilfælde af, at der er mistanke om, at der er foretaget en 
bevidst falsk anklage.

Kilder

Vi kan indsamle oplysninger fra følgende kilder:

• Dig
• Ansatte
• Direktionsmedlemmer
• Bestyrelsesmedlemmer
• Leverandører
• Samarbejdspartnere
• Advokater
• Revisorer
• Evt. andre som benytter whistleblowerordningen

Behandlings-
grundlag

• Behandlingen er nødvendig af hensynet til at forfølge en berettiget interesse i form 
af håndtering af ulovligheder, og denne interesse overstiger klart hensynet til den 
registrerede, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

• Behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller 
forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol, jf. databeskyttel-
sesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

• Behandlingen er nødvendig med det formål at overholde arbejds-, sundheds- og 
socialretlige forpligtelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b 
samt DBL § 7, stk. 2, og § 12.

• Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Hjul-
mandKaptain, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

• DBL § 8 vedrørende oplysninger om strafbare forhold og straffedomme.
• Eventuel særlovgivning om obligatoriske whistleblowerordninger.

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

• HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab
• IT-leverandører
• Eksterne rådgivere
• Politiet
• Offentlige myndigheder

Den person, der foretager indberetningen
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Hvis du er den indberettede person, som er blevet 
udsat for en anmeldelse via whistleblowerordningen, 
vil du blive underrettet efter en foreløbig undersøgel-
se har fundet sted, og alle relevante beviser er blevet 
sikret. 

Du vil foruden denne persondatapolitik modtage 
information om følgende:
• Identiteten på den/de personer, som er ansvarlige 

for undersøgelsen af anmeldelsen

• En beskrivelse af beskyldningernes indhold
• Hvem der har set anmeldelsen

Som anført nedenfor i afsnittet om dine generelle ret-
tigheder, har du ret til at få indsigt i anmeldelsen, der 
er indgivet om dig. Du har dog ikke mulighed for at 
få oplyst identiteten på den person, som har indgivet 
anmeldelsen – uanset om anmeldelsen er foretaget 
anonymt, eller indberetterens identitet er kendt.

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er 
nødvendigt til de formål, der er nævnt.
• Oplysningerne opbevares så længe, undersø-

gelsen pågår. Opbevaringsperioden herefter vil 
afhænge af udfaldet af undersøgelsen.

• Hvis indberetningen falder uden for whistleblow-
erordningen, men i øvrigt ikke fremstår grundløs, 
videregives oplysningerne til den pågældende 
kontorleder. 

• Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller 
til anden myndighed, vil oplysningerne blive 
opbevaret så længe, som undersøgelsen pågår hos 
politiet/myndigheden.

• Hvis der på baggrund af de indsamlede oplysnin-
ger gennemføres en disciplinær sanktion mod 
den indberettede, eller der i øvrigt foreligger 
grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat 
at opbevare oplysningerne om den indberettede 
person, opbevares oplysningerne i den pågælden-
des personalemappe i op til fem år.

• Hvis indberetningen viser sig at være grundløs, 
slettes personoplysningerne inden for 6 måneder 
efter dette er konstateret.

Orientering til den indberettede person

Opbevaringsperioden af dine personoplysninger

Når vi behandler dine personoplysninger, giver det 
dig en række rettigheder over for os. Du har blandt 
andet mulighed for at bede om indsigt i, hvilke per-
sonoplysninger vi behandler samt mulighed for at få 
udleveret dine personoplysninger. I særlige tilfælde 
har du mulighed for at få udleveret dine oplysninger 
på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet). 

Hvis du mener, at vi behandler forkerte eller vild- 

ledende personoplysninger om dig, har du desuden 
ret til at bede os om at rette oplysningerne, i det om-
fang vi er ansvarlige for udformningen heraf. 

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger 
om dig, inden tidspunktet for vores almindelige gene-
relle sletning indtræder, ligesom du i visse tilfælde har 
ret til at få behandlingen af dine personoplysninger 
begrænset. Fortsættes...

Dine rettigheder – herunder klagemuligheder
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Derudover har du også i visse tilfælde ret til at gøre 
indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger. 

Mener du, at vi behandler eller opbevarer dine per-
sonoplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, 
har du mulighed for at klage til Datatilsynet over os. 

Du kan læse mere om reglerne for behandling af 
personoplysninger, klageadgang mv. på Datatilsynets 
hjemmeside datatilsynet.dk. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne orientering, 
er du velkommen til at tage kontakt til os:

HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
CVR nr.: 32337120
Mail: data@HjulmandKaptain.dk

Spørgsmål

https://datatilsynet.dk/
mailto:data%40HjulmandKaptain.dk?subject=

